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Nia Beneluksa Esperanto-Kongreso
Per tri linioj, sur la imua pasio cle la antaŭa numero de nia revuo, iii informis 

nian legantaron pri la fakto ke la proksimjara kongreso ne okazos, kiel antaŭ- 
vidite, en Lieĝo, sed en Antverpeno, en la kadro de granda Beneluksa Kongreso, 
al kiu cstos invitataj ĉiuj esperantistoj de Nederlando, de Luksemburgo kaj 
de nia propra lando, el kiu ajn regiono ili venos kaj al kiu ajn asocio ili 
apartenas.

Intertempe, la administrantaroj de la diversaj Ligoj kunvenis aparte kaj 
per delegitoj, kaj ili jam prenis diversajn gravajn kaj unuanimajn decidojn, kiuj ■ 
permesas, ekde nun, la plej belajn esperojn.

Post ĝenerala aprobo de la Ligostratoj, Loka Kongresa Komitato estis 
kunmetata en Antverpeno, sub prezido de la subskribinto. La konsiston de tiu 
ĉi L.K.K. la leganto trovos sur alia paĝo en tiu ĉi numero.

Per unuanima akordiĝo ankaŭ, estis decidate ke la tri asocioj, kiuj estas 
interesataj en tiu ĉi organizado, havos, duni la Kongreso siajn apartajn kon
gresajn laborojn : Por Belga Ligo do la tradiciajn laborkunsidon sabate kaj 
solenan kunsidon dimanĉe. Tiuj ĉi kunsidoj estos estrataj de la Liga Prezidanto, 
helpata de la administrantoj kaj funkciuloj de Belga Ligo.

Dume, la aliaj Ligoj kunvenos aparte por diskuti kaj aranĝi proprajn 
aferojn.

Aliflanke, estos diversaj komunaj aranĝoj. Ni pensas pri malferma kaj 
ferma kunsidoj, pri akcepto en la Urbdomo kaj pri konuma Festeno.

La tri l igaj Prezidantoj rezignis prezidi, laŭvice, tiujn diversajn aranĝojn, 
kiel unuavide simpla sugesto povus antaŭvidi.

Kaj ĉiuj tri akceptis ke S-ro Theo Van Gindertnelen, nun vicprokuroro 
de la Reĝo en Meĥleno, suĉi kiu, —  dum jaroj kiam li estis advokato en 
Antverpeno —  estis la vicprezidanto de la tiea K.K.I. kaj kiu plenumis diversajn 
funkciojn en Flandra Ligo, prenu sur sin la gvidadon cle tiuj komunaj aranĝoj.

Siaflanke, la nederlanda Asocio L.E.E.N. akceptis reprezentigi sin en 
la Loka Kongresa Komitato, kiu ĝenerale estas kunmetata el kunlaborantoj, 
kiuj loĝas en la regiono kie okazos la Kongreso, de S-ro Mahesoone, por helpi 
al solvado de problemoj, kiuj pli speciale interesas niajn nordajn amikojn.

ĉio estis do farata kaj jam kunigata por certigi la sukceson de tiu Ĉi 
Kongreso, al kiu jani aliĝis cento cla membroj, je la momento kiam ni skribas 
tiujn ĉi liniojn.

Tiu imua cento estas ĝis nun trovata cri la rangoj de la nialanda esper
antistaro. Sed trans la Moerdijk nun ankaŭ komenciĝas la aliga laboro kaj 
ni fidas, ke la unua baldaŭ envenonta informo, kiu atingos nin el la Nbrdo, 
indikos al ni ke la montrilo staras en la bona direkto kaj klare montros ke la 
Kongreso l953a estos vere Beneluksa Kongreso, kiu kunigos multnombrajn la 
samideanojn cl la plej diversaj regionoj de Ia Malaltaj Landoj ĉe la Maro.

Mau r. JALMOTTE.
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La L.K.K. por 1953a Alvokas
Oficiala Komunikaĵo n-ro I.

Post intertraktado inter la Nederlanda Esperanto-Asocio « La Estonto estas 
nia * (L.E.E.N.), Flandra Ligo Esperantista (FI. L.E.) kaj Reĝa Belga Ligo 
Esperantista (R.B.L.E.) decidiĝis, ke, dum la pentekostaj tagoj 1953 (23an, 
24an kaj 25an de majo I953a) okazos granda beneluksa Esperanto-kongreso 
en Antverpeno.

Interkonsente inter la tri Ligoj, la Loka Kongresa Komitato (L.K.K.) 
jam estis kunmetata jenmaniere :

S-ro M. Janmotte : prezidanto.
S-ro P. Mabesoone : vic-prezidanto.
S-ro T. Van Gindertaelen : prezidonto de la Kongreso.
S-ro H. Sideris : sekretario.
S-ro A. Pittoors : kasisto.
S-ro F. Volders : festkotnisaro.
S-ro J. Verst.raeten : propagando-fako.
Ti-ti organiza komitato, same kiel la estraroj de la tri Ligoj, tuj ekkomencis 

In laboron, kunmetis provizoran programskemon kaj firme decidis Oion fari por 
ke tiu kongreso iĝu inda je nia ĉies espero kaj klopodo. Ĝi unualoke devas 
iĝi impona elmontro de nia forto kaj pruvo de la efiko de sana kaj sincera 
kunlaboro.

La kongresontoj senprokraste aliĝu al la kongreso, PERE DE SIA 
RESPEKTIVA LIGO. Tuja enskribo kaj pago de la kongreskotizo certigas 
al la kongreskomitato seriozan bazon por ellabori allogan programon kaj pruvas 
la fidon, kiun la anoj havas en niaj klopodoj.

La kongreskotizo estas :
por nederlandanoj : gliki. 3,50 antaŭ la l-a de majo !953a

gliki. 4,—  post la l-a de majo I953a
por belgoj : bfr. 50 antaŭ la l-a de majo 1953a

bfr. OO post la l-a de majo I953a
Geamikoj, ni zorgos pri bona kongreso; vi zorgu pri tuja kaj multnombra 

aliĝo.
Por la L.K.K. :

H. S1ELENS, M. JAUMOTTE,
Sekretario. Prezidanto.

NIA HONORA KOLONO 1953

E s la s  tradicio ke jam dion In Kongreso ni 

enskribas la aliĝantojn al la  Kongreso de In 

se v konta jaro.

Aifkaŭ en Bruĝo lio okazis kaj ni publikig

os ĉi sube tiun honoran kolonon de Belga Ligo, 

kiu «eslas jam  la plej be la  garantianto de 

la sukreso de nin Kongreso 1051 eri Aritver

i. S-ro C harles A a id e »  (Grobbendonk 

A n tu-. ) :  a S-ino Lca Bemnerts-T nilssonii 

(Antverpeno) : 3 . S-ro Arthur Bout|uel

(Brugge) : .p S-m  Leon B ra d  ; 5 . S  ino 

Brari-V erm ojre (N ietm poori) : f). S-ro I ler
to r Cast«-I ; v. S  ino I .nov C astel (Ganslin- 
ren); 8 . S-ro Joseph D ecostcr; 9 . S-ino 

Ce» ile D rcoster (St-Andries) : IO. S-ro A u 

gust Di- G rac f (A ntverpeno); i i . S-ino 

J«*anne D e Elondi (Antverpeno) : 12, S  ropeno ;
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La 37a Universala  K ongreso
Brila sukceso

Oslo, la 2an de Aŭgusto 1952a, ĝoja 
atmosfero, flagoj, eksteri;rhanoj, ek
sterlandanoj, ĉiuj sin miksis ĝoje pro 
la festoj okazontaj je la okdekjara 
naskodato de la reĝo.

Sabate, je nia alveno, la akceptejo 
jam funkciis. Kiel kutime, oni devis 
ulule viziti la kasiston kaj post ordigo 
tle propraj kalkuloj kaj kun kontrolita 
membrokarto oni recevas la kongrcs- 
paperojn kaj antaŭmenditajn biletojn; 
aparte oni ricevis la neanstataŭeblan 
bakarton.

Rokori Oo Koco I (( l i a  ri*-roi) ; i S ro D a 
vid Demeulenaere (Bruce**) ; 14. r -ino Paula 

Domilde (Brugge) ; 15. S-rn Jean Desonny 
(Spo); 17. S-ino Angelo Gruslet (Goni); I H, 
S-ro Georgon Groolliaert ; i p. S-irio Jeanne 
Oroothaert (Brugge) ; IO. F-ino I Ielono Hof- 
kens : a i .  F-ino Mathilde I lofkens (Antver
peno) ; aa. F-ino Maria Jai.-oi» (Borgerhoul) ; 
23. S  ro Maurice Jnumolle ; 14. S-ino Mar 
guerile Ĵami totle: 23. S ro Roger Juuiuot-
te (W ilrijk) ; 26. S  ino Dinv Kcmpcncers ; 
27. D-ro Paul Kompencon (Uedo) j 28. F-ino 
Mathilde Keston* (Bruselo); 29. S  ino Renee 
I .eca t (Antverpeno) ; 30. F-ino Jeanne I a>- 

quet (\Vilrijk) , J i ,  S-ino Li vine Merohx He 
rin<kx (Borgerhout) ; 32. F-ino F il ia e  Meule- 
mons (VVilrijk) ; 3 3 . F-ino E lsa N a* liter
gaele : 34, F-ino Jidiette Nnchtergaele (Cent); 
33. F-ino Siniono Obo».* nski (Detle) : 36. 
S-ino .Udia Plyson (St-Gilles) : 37. S-ro Cliar 
le* Poupeyc ; 38. S-ino Gabrielle Poupcyc ; 
5<). S-ro Karlo Poup«-ye; jo, F-ino Vvonuc 
Poupeve : .) i . S  ro Marcel Ponpcyc (Brue 

Ce); ,J2. S-ino ilcnrielte SchooTs (Antver
peno) ; .J3. S-rp Josep,Ii Soyeur (Seraing) : 
ti- S-ino Felici*; Staes-Vandervoorde ; 43. 
S-ino E li)” Stile s (Kockolbcrg) ; 46. F  ino H en
riette Toussaint (Antverpeno) ; 17. S-ro Goor- 
Ces V an  dea Bo «seire (Antverpeno) ; 48. S  ro 
Clotaire V andevelde ; 49. .S-mo Marguerite 
Vandevelde : 50. S-ro Paul Vandcvelde
(Merclbeke) ; 31. S-ro Jean Glande Van

ta interkona vespero okazis en la 
« domo de inĝenieroj j- kie, la kon
gresanoj disponis pri salonoj sur ilu 
vastaj etaĝoj. Retrovo de malnovaj 
amikoj (kelkfoje forgesitaj), kisoj, 
manpremoj, ĉio kontribuis fari de tia 
vespero, veran sukceson.

Dimanĉe je la naŭa matene, okazis 
la katolika diservo. En la preĝejo St 
Olaf, lia ĉefepiskopa Mosto en plej 
pura franca lingvo, deziris al ni bonve
non en Oslo kaj sukceson aj la 37a 
kongreso de Esperanto. Pastro Ltidvvig

deri inudis (Bruselo); 52. I ino Idija V an  der 

\V ekcn  (Antverpeno) ; 33. F-ino Isabelle V an  

Parys : 5 4 . F  ino Vidande V an  Parys (St 

Andrics) ; 3 3 . S-ino Brigitte V an  VVfmseele 

{(ionto) ; JO. S-ro Loon V an  VVassrnhove ;
37. S-ino Maria V an VVussenhove (Bruĝo) ;
38. S-ro Jacquos Vermeorsrb (Bruĝo); 59. S-ro 

Jules Verstraoten (I lobokcn) ; 60. S-ro Flo
rent Verplant ke ; fti. S-ino I„eonline Ver- 
planrke (Bruĝo); ft2. S-ro Jasĉ \V cyn; O3. 
S-ino Marguerite \V *‘.yn (Bruselo); 64. F-ino 
C lara Peeters (Antverpeno) : 65. S-ro Henri 
S ieĝus (Antverpeno) ; 66. F-ino Horiense 
Brock (\Vilrijk) : 67. S-ro W . Dolie* (Ant
verpeno).

Lasta listo de Ia Kongresanoj 

de nia 36a

L u  la antaŭo numero rle « B elga  (.Mperan

tiste » mankis loko por la «‘ito de la nomoj 
de la lasta j aliĝintoj al nin 360 Kongreso ;

S  ro Brno!. Karel (St-Kruis-Brugge) ; S-ro 

Brnct, I .eon. S-ino Brael-Vermeire (Nicmv- 

poort); S-ro Flliott, Charles (Crovdon. Anci.); 
S-ino M . L iu  orthv-Posenner (Morinburg) : 

S  ro Gilotemrjc, Luc. (C rois. F ranc.) ; S-ro 

M aos, Menr. (VVatlensr heid. Ĝ enu .) ; S-ro 

Ortmann, VVnlter (\Vattenscheid. Germ .) ; 

F-ino Thooris, Vvonne (Mocrkerkc) : S-ro

Vrielvnck. H ugo kaj S-ino Vrielvnrk Hm 

brechl. V. (Brugge)
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Thalmaier el Munchen, diris la meson 
kaj predikis Iau. la taga epistolo kaj 
komparis la universalecon de la kato
lika eklezio kaj tiun de Esperanto.

Poste, ni reiris al la kongresejo kie 
post kelka tempo (tio mirigis nin) oni 
anoncis ke latrnorvega leĝo oni devas 
haltigi ĉiun trafikon en la kongresejo 
ĉar en neniu loko oni rajtas nek akcepti 
monon nek komerci, dum la daŭro de 
religiaj ceremonioj.

Je la 11 h. 30, okazis en la stadio 
la oficiala fotografado de la esperan
tistoj.

Je la 14a, solena inaŭguro de 37a 
kongreso en kinejo Colosseum; tiu 
ceremonio disvolviĝis jene :

I Polonezo de Chopin por fortepiano 
ludata de Franck Merrick.

2° Esperantlingve, bonveniga saluto de 
la urbestro de Oslo.

3° Inaŭgura parolado de la Prezidanto 
de U.E.A. Ernfrid Malmgren.

4W Salutparolado de la prezidanto de 
L.K.K.

5" Salutparolado de la reprezentanto 
de la norvega registaro.

6° Norvega nacia himno.
T ' Salutparoladoj de la reprezentantoj 

de registaroj; por Belgujo nome de 
la ministro por publika instruado, 
salutis F-ino Obozinski.

8° Salutparoladoj de la reprezentantoj 
de la landaj asocioj; por R.B.L.E. 
salutis S-ino Plvson.

9° Festparolado de profesoro Ivo La
penna, kiu akcentis la pacan ma
nieron laŭ kiu la nordaj ŝtatoj, Nor
vegio  kaj Svedujo, disiĝis dum 
jaro 1905; tia agado kaj la rezul
tato devus esti ekzemplo por ĉiuj 
internaciaj rilatoj.

U)" Kantado de la Espero.

Samtempe okazis en la urbo Osi t 

famaj naciaj festoj okaze cle la okdek
jara datreveno de Lia Reĝa Mosto 
Haakon VII: por ke ni ankaŭ parto
prenu en iiii koncerto de lojalista,

Ia prezidanto de U.E.A. proponis la 
sendadon de gratultelegrnmo al la 
reĝo. Tre viglaj aplaŭdoj salutis tiun 
sugeston.

La ministro de Indonezio eti Norve
g io  salutis la kongreson en sia lingvo, 
tuj tradukis en Esperanton S-ino 
Ranskajo.

Je la 19 h, 45, Malfermo de la In
ternacia Somera Universitato.

Lunde. Unua ĝenerala kunveno : 
legado de la raportoj de la estraro de 
U.E.A., de diversaj telegramoj inter
alie de la vic-prezidanto D-ro Kem- 
peneers kaj de la urbestro de VVorgl: 
tle S-ro Edouard Herriot.

Je la Ua, unua kunveno ile la kvar 
sekcioj.

Unua sekcio : Esperanto kaj eduka
do. B. L. komisiis F-inon Obozinski.

Dua sekcio : Esp. en scienco kaj 
tekniko. B. L. komisiis S-ron Van 
Evnde.

Tria sekcio : Esp. en la internaciaj 
intelektaj interŝanĝoj. B. L. komisiis 
S-inon Lefebvre.

Kvara sekcio t Esp. en la internacia 
trafiko kaj komerco. B. L. komisiis 
S-inon Plason.

Vespere, je la 20a, okazis distra 
vespero, kun multenhava programo : 
malnovaj norvegaj dancoj; infanoj 
prezentis mirindajn gimnastikadojn ; 
ventroparolisto; Hardanger violinisto, la 
violono havas ok kordojn; fantaziulo 
kiu imitis kantantajn virinojn; ŝaradoj 
kiuj devis helpi trovi titolon de diversaj 
libroj; blindulo kiu per la manoj ĉe la 
buŝo, imitis mirinde diversajn muzik
instrumentojn, kaj poste atingis saman 
rezultaton per biciklopompilo.

Marde. Je la 9a matene, kunvenu de 
la kvar sekcioj.

Postagmeze kunvenoj de diversaj 
fakaj asocioj.

Vespere je la 20a, Arta vespero; la 
urba orkestro de Oslo, solistoj, dekla
manto Fr. Merrick, soprano, fortepiano,
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ĈU VI SCIAS?
Jen nova rubriko. Ne superflua rubriko, ni kredas.
Grava procento de niaj legantoj estas postmilitaj esperantistoj, kiuj ne 

jam havis la okazon partopreni dum multaj jaroj la vivon de nia movado. Ili 
preskaŭ nenion scias pri la historio de nia lingvo kaj de nia movado, ĉu 
internacia, ĉu nacia.

AI ili, kiel al la malnovuloj, ni volas antaŭmeti, en ĉiu numero de nia 
organo, mallongan liston de demandoj, al kiuj tiuj novuloj verŝajne ne povos 
respondi kaj por kiuj eĉ ne ĉiuj malnovuloj trovos solvon.

Nia celo estas, ke tiuj demandoj iĝu okazo por la grupgvidantoj doni 
kelkajn klarigojn pri tio, kion faris unue la pioniroj de ia movado, kaj, post 
ili, la sanie grava generacio de 1'inter-du-militoj; por atentigi ankaŭ la novulojn 
pri multaj legindaj verkoj, en kiuj ili povos mem trovi vivoplenajn detalojn, 
kiujn ili eerte kun vera intereso legos.

Kaj se izoluloj, kiuj vivas for de kiuj ajn esperanta agado kaj kiuj ne 
povas ĉeesti grupkunvenoj^ interesiĝas pri tiuj demandoj kaj al ili ne trovas 
respondon, ili rajtas, plene rajtas, sin turni al la direkcio de nia revuo.

Iu havigos al ili la respondojn.
Jen do la demandoj :

1. Cii Esperanto estas la unua internacia helplingvo, kiu havis publikan 
vivon kaj adeptojn en diversaj landoj ?

2. Kiam aperis la unua broŝuro pri Esperanto ?
d . De kie devenas la nomo de nia lingvo ?

4. Kiam kaj kie okazis la unua universala Kongreso ?
r>. Kiam kaj kie okazis universala(j) Kongreso(j) en Belgujo ?
6. Kiam kaj kie okazis Ia unua Belga Kongreso ?
7. Cu kaj kiam okazis Belga(j) Kongrcso(j) en via urbo?
5. Kiam estis starigata nia Belga Ligo Esperantista ?
P. Kiam estis starigata via loka grupo ?
IO. Kiu estis la fondinto de via loka grupo ?

ia tuta vespero estis dediĉata al nor
vega muziko. Longaj, varmaj aplaŭdoj 
dankis ĉiun artiston kaj la Espero 
alportis la finan punkton al tiu bela 
vespero.

Merkrede. Okazis la tuttaga ekskur
so : Ni elektis la aŭtobusan vojaĝon al 
Sundvollen, kun supreniro per kabio- 
seĝo al rava elrigardejo. Ni ĝuis belan 
veteron kaj tute agrablan tagon, 

ĵaŭde. Kunvenoj de fakaj asocioj. 

Vendrede Dua ĝenealn kunveno : 
raportoj de Ia kvar sekcioj 
por la unua sekcio raportis s-ro Ken

nedi’,

por la dua sekcio raportis D-ro lvo 
Lapenna,

por la tria sekcio raportis S-ro Ros
ban,

por la kvara sekcio raportis S-ro Pe
tit.

La prezidanto de kongreso de blin
duloj raportis pri la laboro kaj decidoi 
de la kongreso.

El dek landoj partoprenis 80 blin
duloj kaj 20 gvidantoj.

® Kiel lasta rimarkinda progreso, li 
donis detalojn rilate al blindulo sen
braka kili sukcesis legi pere de la 
malsupra lipo.
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Je la lla, kunveno tie la informaj 
fakoj de C.E.D .; oni decidis : ke In 
speciala n-ro de Esperanto rilate al la 
aŭtuna kampanjo aperu dum Aprilo.

Akcepti diskuton rilate al la elekto 
ile agitdevizo.

Pliampleksi la gazetaran servon.
Sendado de dokumentoj al universa

laj federalistoj sciencaj, tute simple 
kiel informado sen iii propaganda for
mo.

Vespere, la urbestro akceptis niti en 
la urbodomo kie devis okazi nia gran
da balo. La tabloj estis abunde orna
mitaj de sandviĉoj diversaj el kiuj 
certe, ĉiuj povis elekti je plena konten
tiĝo de la stomako.

La urbestro ree esperantlingve dezir
is al ni bonvenon kaj brilan balon. La 
prezidanto de U.E.A. esprimis al Ia 
urbestro la dankemon de ni ĉiuj. Poste 
la partoprenantoj dispartigis en  la 
grandaj salonoj de la ter- kaj unua 
etaĝo, kie. laŭplaĉe oni dancis ĉu 
malnovajn ĉu modernajn dancojn.

La prezidanto petis momenton de 
silento kaj legis danktelegramon de 
Lda Reĝa Mosto responde al nia gratul- 
telegramo. Estis momento de emocio 
kaj poste de bruaj aplaŭdoj.

Sabate, Malgraŭ ke tre malfrue Finis 
la balo, la salono kie okazos la ferma 
kunsido estas plenplena. La prezidanto 
gratulis ĉiujn por fili akurateco kaj 
poste iris al la programo.

Li dankis ĉiujn siajn kunlaborantojn 
dum la kongreso, In L.K.K. anoj rice
vis apartajn gratulojn kaj dankojn. 
Poste venis la disdono de la premioj 
por la belarta kaj oratora konkursoj.

130 partoprenis' la belartan konkur
son kaj 3 la oratoran konkurson. S-ro 
Minitajn el Romo gajnis la imuan pre
mion, S-ro Adamson el Svedujo, gajnis* 
la duan premion.

Brazilio gajnis la premion de lnter
nacia konkurso. S-ro Malmgreji donis

la premion al la reprezentanto cle la 
brazila asocio, kiu dankis kaj laŭdis 
la agadon de Ia prezidanto en Brazilio

Post konuma kantado de la Espero, 
sub Ia impona gvidado de S-ro Bahl, 
la prezidanto donis la lastan rnartel- 
frapon kaj la emociplenan :

OIS REVIDO ! I!

J. P L V'SON.

*  *  *

Mi ĉeestis kunvenojn de la U n u o  

s e k c io  (Instrua fako). Oni speciale 
aludis la agadon de la diversaj grupoj 
(sub la titolo : eduka valoro de la 
kunvenoj de la Esperantistaj grupoj); 
oni proponas interŝanĝon de progra
moj; serĉas rimedojn por aliĝigi la 
lernantojn al la -grupoj kaj por pro
gresigi la eternajn komencantojn. La 
agado de la gepatroj efikas ĉe la 
esperantistaj familioj. Oni ankaŭ kon
sideris la socian nivelon ile la grupoj.

•Dum la kunvenoj de Internacia Ligo 
de Esperantistaj Instruistoj, la delegi
toj prezentis raportojn kaj oni pritrak
tis la interesan temon « Puno eti la 
lernejoj >\ Parolis, interalie kaj inte
rese geprofcseroj brita, aŭstria, aŭs
tralia, sveda, itala, franca.

La konkludo estas ke oni devas eviti 
la neceson puni, sed oni ne kapablas 
starigi ĝeneralan regulon; ĉio depen
das de la personeco de la instruisto.

Tute improvize, oni aranĝis infan- 
ktmvenon. ĉeestis dekdu geknaboj de 
ti ĝis 16 jara (danaj, francaj, italaj, 
svedaj). Oni paroligis kaj kantigis ilin 
kaj gvidis ludojn. Kelkaj rimarkinde 
bone komprenis kaj parolis: sed tia 
aranĝo devus esti antaŭvidata de longe 
por la venontaj kongresoj.

Ni ne sukcesis ĉeesti multajn kursojn 
de la Somera Universitato. Ni aŭs
kultis kun granda intereso la prelegon 
de D-ro Lapenna pri Nova kategorio 
de internacia krimo (genocido) *.

S. OBOZ1NSK1.



—  63 —

BELGA KRONIKO
\ \T V E R P E N O

Esperanto-Grupo « La Verda Stelo »
f/Vdlĉekmmnira ~ 2 6 .ĵf)

Duni la monato julio kaj malgraŭ la 
libertempo periodo la graveco de la kunvenoj 
ne malpliiĝu : la (an okazis la ĉiumonata 
parolata ĵurnalo al kiu la pli granda parto 
de la ĉeestantoj partoprenis ;

La l ia n .  estis okazu por diskuti pri la 
temo < ŝminkado de la virinoj », enkondukita 
de F  ino L. De M  inter, kiu skizis la bis- 
lorion de lo ŝminkado tra la jarcentoj. Multaj 
membroj, precipe sinjoroj, detale konigis siajn 
opiniojn.

La t8an. praktika ekskurso tra la urbo sub 
la gvidado de F in o  M. Do Kofeinon- kaj 
'ŝ ro A  Debackcr. Tiu eksperimento, sonie 
kiel tiu de In pasinta jaro. bone sukcesis 
{.-liuvice la du gvidantoj klarigis survoje la 
diversajn sriindnĵojn. S-ro I tobneker kiu liono 
konas Ia malnovan antverpenan Lvo rto lon
ĉirk ili la preĝejo ele Sankta K.iralo Boro- 
meo. vizitigis lu kelojn Lfi j la trezorejon do 
tiu ĉi buna preĝejo. Je ki lino S  ro M De 
Kolektere afablo dankis la du gvidantojn.

Ivi a jan  pluraj membroj juni raportis pri 
siiii libertempoj • k rno f Van di'r Mokon 
pri Hispanujo. S  re I, Vini k piri Norvegojn kai 

. S-ro Verstraeten pri I ondona, dimi lula boro 
rakontis pri siaj aventuroj eksteri indaj

La ian de aŭgusto denove la grupanoj kun 
laboris por silkvestoj la parolatan ĵ iiri i a Uii 
S  ro Muir cl kuglujo postlasis agrablan 
impreson pro sia afabla kunlaboro al In pro
gramo, Ges-roj Covontrv Van der Vekon, on 
ka ŭ el Angluja, samtempe ĉeestis tiun kun 
venon al kiu S  ro (!ovenlry donis aparteni 
ĉarmon per paroladeto.

la» Ban. denove serio da raportoj pri In 
libertempo plenigis la programon : F  uio L’ . 
Vari der MVkun. S  ino R. Lemi, S  ro R. 
Bollenv kaj S i o  I Verslraelen. siavo e nikoli; 
lis pri Iii okazintajojn kiujn ili spertis dum lu 
ile ĉiuj Solula perioda libertempa.

Gi -iuuli, lii vespero staris en Ia signo di

la lnternacia Kongreso : S-ino J. D e llondt, 
kaj S  ino H. ScKoofs delulo raportis pri la 
ĉefokazinUiĵo en Esperantujo, d re speciale 
S-ro R. Van F in de rakontis pri sia vojaĝu al 
Oslo. Li Uim faris tiel sprite kaj amplekse, ke 
li estis devigata daŭrigi sian raporton duni 
In sekvonta kunveno, la ipoji ljani ankaŭ 
raportis S  ino L. Bemaerls Inii sia propra, 
amuza maniero pri lo posi kon greso. I n kvar 
^•-raportantoj estis npi,ludataj de la ĉeestan
taro.

La unun vendredo de la monato, la Jan , 
de septembro, okazis kiel kutime la parolota 
ĵurnalo. Ĉar la libertem|>o eslas for. la mem
broj denove regule partoprenas al lo kun
sidoj kaj la amplekseco de lo kunlaboroj 
denove montris la membran intereson.

I j i  izan. nia Prezidanto S r o  M. Jaumotte 
skizis dum interesa parolado sian vojaĝon 
J  italujo kaj tre speciale rakontis pri Romo.

I i (mollis (iri ĝi Inii moderno, antikva kaj 
religia vidpunkto kaj bone sukcesis pentri 
antaŭ niaj oknloj veran lii Idon de In numi 
ĉefurbo de la kristana mundo Vanila apla udo 
kun dankvortoj ile S-ro M De Kc-telor-e
sekso.

Dimanĉe la 14011 pli ol 30 membroj, sub 
gvidado ile S-ro ( i  Vcnnnndere, ekskursis 
aŭtobuso al Ciento, por tuttaga vizito al la 
urbo. B e l* vetero kaj gajaj klarigoj de S-ro 
Vi-rmnndere bonhumorigis la partoprenantojn, 
kiuj kontentaj reveturis hejmon,

I ii postan tagon, lunde la 13011 elementa 
kurso sub gvidado de S-ro M . Iliumon, kaj 
perfektiga kurso, komeni iĝi- kun S-ro M . De 
Ketelaerc kiel profesoro, en In imua kaj 
in  lernanto! en la ia  kurso enskribiĝis. Tiu 
brilu sukceso esperiga? al ni la plej bonan 
rezulton por uia grupo.

La iuan. Insta sitio d« libertempaj rapor
toj donis al I ine \  an der \ \ ’eken, F-inoj 
I I. kaj F* De Keli Inero, f mn H. I laikon». 
S  iun R. Lerni kai S  ro G. Vermandere la 
okazon kuus uici -anjn impresojn dum divei 
feli vojaĝoj, 's-ro II Dullliver enkondukis 
jam la paroladon, kiun li intencas doni (en
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kunlaboro kun S-ino Dcbcickcr) la loan ilo 
oktobro irri Jugoslnvujo.

I ri aftan» b. K I. v ip ero  osti» organizota - 
I .« 111 * loi lovi a S-ino renino I oeuiertggoeng
(korespondantino rio S  ro VVrboeven) refaris 
situi parola Jo i i kiun ŝi elparolis riuni la 
I ni emocia Kongreso c*1 Oslo. Ij i  tomo ostis : 
la \ fritia vivo on Indonezio. I*ii of iorii gesam
ideanoj ĉeestis (iun vesperon I j i  kora/ 
vortoj .io la I K I prezidanto S  ro M. Jau 
motto kai la bolaj floro/ donacitaj ui lii 
eksterlanda samideanino certe 'listieis S  rojn 
■I. Jai olis. kaj l of/uol kaj S  inon H Si li noi s 
elparoli plenfidon vortojn ninte ni In estonta 
'kunlaboro inter fa diversaj (trupoj. Nomo tli* 
In sinjorinoj S  ino H. Srboofs donacis al 
S  ino Toemenggoeng belan libron /iri Ani 
verpeno.

Propramo do fti venon lo j Kunsidoj. 
Ciuvondrede cri « \Viiio Feeuvv » Frank- 
tijkloi. .( /o la 20« 30.

Oktobro lii V iii parolata ĵurnalo; la 
(an (sabato) aŭtuna bido: la toan Gos- 
roj Donaver la j S-ino Delmi kftr parolas pri 
t liicoslavujo » kun friuloj la t "HII 
amuza vosporo: In i  -J ii 11 parolado do H

Hofkcns. Ia 3 ian filmvespero do S  ro R. 
Van Fende.

\Nonombro : la pan : parolata jurnalo riuni 
mihil vespermanĝo: In tijari : diskutvespnro
oukoridukota do S-ro C e Van don Hossi he 
pri * C u la m. m. lo progresas ?  »: la 2 r iui 
jiarolado de S-ro FI- Sielens; In 2 Sa 11 : kaba 
roda vespero sub gvidado d» I u Klopodantaj

Decembro Ia shii parolate ĵsimnlo-Sankta 
Nikolaa Irilo: la i ian /arnenhofa vespero: 
la iono ; nii i tira vespero: la aftan ■ kris! 
naska ntriiosfero: fa 270n kristnaska balo.

HRI IG O
B r i t i a  G ru p o  E sp e ra n tis ta .
(Poŝtĉeknnmern : (H V».'iti

I ji ĉiumardaj kunveiio/ regule okazis, tamen 
iom malpli ĉeestata j ol dum lu vintru sezono.

Duni tiu de In Hia de julio. In grupo 

ricevis surprizan viziton rle siaj Antverpenaj 

•.'eŭnukoj : > 111"  H. m orris. I* ino I nilssonii 

kaj S  ro \  .Tinolidero cli Fi*•- coi lo partie! 

ludado gulo estis daŭrigata.

Dimanĉon, '27wi de iulio, kelkuj grupanoj 
ekskursis al Roksctli, kie ili eslis afable ak
ceptato/ on In kuitipobieno rio Ges-roj Vrir- 
Ivii. k. Fie ankaŭ S r e  Karlu Paupere (fii") 
starigis por dii tagoj provizoran ra Jiorlscndiinu. 
kiri vekis ĝeneralnn intereson.

Vizito de S-ro George Moir el Sitnderland 
(Anglojn) agrabligis lii kunvenon do la io a  
de julio.

I tiun Ia kunsido rle la jja de aŭgusto. Ia 
predidanto S-ro C fi. I. kulpe ve antaŭlegis /iri 
s Niaj familioj mimoj >. Interesplena disku 
Indo pri sania Irmo sekvis.

F a  iftan do aŭgusto pluraj ueme rebroj kaj 
kelkaj invititoj iris vespere por Ia boato al 
Damme por tie admiri la lumigadojn lli 
surne revenis post tre agrabla ekskurso ritmi 
kiri la propagando ankaŭ rie estis forgesata.

Sro Carlos Brael, komitatano. In aan do 
septembro, je cios bedaŭro, adiaŭis k* grupon, 
denove forironte al Kongolanda, kie li laboras 
nun kiel instruisto cii la Ateneo Je  I ^opold
ville. lja  stulton vesperon. S  ro BoiKjuet 
interese paroladis pri In Japana lingvo kaj S-ro 
C fe Fo 11 pove raportis pri la ekskurso al
I lali Mile?

F a  mna kursi» per komeni ontoj komenciĝis 
lo iftan de septembro kun tre kontentiga 
nombro de enskribinta!, ĉiuj gejunuloj I Visi la 
unun I rillon n donata de S  ro C Ii Pnupeve. 
sekvis agrabla interkonatiĝo inter la novaj kaj 
la malnovaj grmembroj.

I ji  i ja n  de v. pteridio* okazis lu dua ledono, 
posi kiu la gelon?anloj portoprenis kun In aliaj 
genienibroj en amiza porlretludado.

Programi) Aa In raminta/ kunsidoj

Sabaton igon de t t L-1 ahro ( irondo Halo.
je lu ir a  en Ia dancejo < I aburio • eniro 
OnuiMurkersslraHl (apud la Teatro). Enirkar
toj por ”,o fi ĉe In membroj aŭ per pago 
al la l*.C.K. Je  Ia grupo : V ’ 4833.3*. F i  
baloj de la Rniga Campo estas Ĉiam < even
toj > en la Bruĝo vintra sezono Rezervi ĝu 
via/n kartojn sufiĉe Inie.

Ordinaro kunveno : Ĉiuinarde. je la 20a en 
b» siilejo : < t mudon f Infini -  ̂ orne! • FOr >. 
Simon Stevinpbtuts.

F a unua lutro de ciii kunveno estos dediĉata
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.ii l i kurso, lu «iun (loro n! agrabla kunesto 
laŭ jena programo :

Novembro pui : Cii vi konas la Strutojn 
ilo Bruĝo ? i lini (N aim  festotago) Kun 
vitio tio okulos, sori (u postuli luĝon 12nri 
(merkrede esi. opio) Kion kunportos ' iio on 
siaj poŝoj kuj virino cu sio mansaketo f — 
(San « Bration» » — i ja n  Parolata
grizelo

Decembro : aan Stirpri/.n v^pt'ro : ĉiu 
mombro alportu nekonutnn (Hernion. — Oan i 
Prezentado de lu biblioteko, — i fian / u  
Uron holo Festo. — 23011 ; Debato : Ĉu estus 
dezirinde k»? edzino laboru eksterhejma ? — 
Sub,ilon 27tin ; f injara vcspcrninnĝo (detaloj 
I iksataj nli poste) — ilian : Parolota (fuzelo.

B R U SE L O

Esperantista Brusela Grupo.
(Foi) epitro imera ■ /2 3 0 .(8 )

Ka oiilHŬliksita; programaj okazis laŭdczire. 
I.ii kunvenoj esttis regule kaj iriullnoiubre 
vizitataj.

I -u alian de i iulio I ino Obozinski parolis 
[irta sia vojaĝo al Portugalino.

La 7-an ile iulio, la pon ile aŭgusto koj la 
i an de septembro okazis uia parolata jurnalo. 
Tiuj kunvenoj esitis spri iale bune vizitotaj, kaj 

okazos vera vetkurado por akiri bi unuan 
premion. Laŭ la statistiko akiris S in o  K. 
SPALIS ((fio) kai S-ro Vauder Stompi I ( ' (>\) 
Ia (ilij altajn poeninomi'ropi lli estos pre ri i ia
laj dum lesta kunveno

I a  (/jan de julio F ino M IS  I "ENIS parolis 
liri malnovaj bruselaj kvartaloj. Post la pa 
roludo okazis promenado t r a  malnova Bruselo 
I a» a,si ari ili- iulio S-ino KUNIS r  I egis | Kirlon 
rle la streco novelo « Ka Alosk« Stafeto >. 
La i l-an de aŭgusto S-ino Flly SIA I. S  koni
gis ni ni lon el lu litova literaturo, l-a «8-an
ile aŭgusto S-ro N AN Dl R STUM PI K pami
is pri la .«nieroj de Soloni (Jo. Ka i ĵ  ari rle

aŭgusto S-ino PI -V St )N  kaj F-ino OBC > 
/.IN SK I donis deta I nn raporton koncerne la 
kongreson en Oslo. I zi 8-an de septembro S-ro 
JA C O B S  paroli? (iri In noia universala kolon 
duro ka) “s m KENI PI N K F R S donis klarigon 
konc eme In okvokulturon I ai t ĵuri iie soptcm

liri r S  ro KAUR A K IS  parolis (iri lo estonto de 
nia (ilinski. I j i  juan de .septembro S-ino 
ST E R N  legis ol ni (a rakonton « D i Mulo de 
lo Pripo » de Alphonse Da ude! kaj In UO an 
di- septembro S  ro V KRD ll.R  legis tradukon 
ile v ersoj di in franco ' t rlukto Jueljucs Pre 
veri.

Dum lu lustoj monataj vizitis nian grupon 
diversaj eksterlandanoj, i.n S-ro LIAVKRS 
kaj lia blino el Svisujo. I -ino \VKKI J I  R el 
Nederlando, t n - oj I I IO M A S el Anglaĵo, 
finlanda samideanino kaj .N-ino ro  KM KNO.
C rOKNC.i ii Indonezio. Spis mie menci inflo j 
estos la vizitoj al lo botanika sekcio de lo 
eksperimenta ĝardeno iie In brusela libera 
I Iniversitato sub la avidado de D ro  Dl 
KIA  ZEE’ kaj «d lu botaniko instituto de la 
libera I niversitato sub gvidado de Proi 
KIOM FIS. M uliaj gesamideanoj profitis de 
liuj ekskursoj kaj ankaŭ multaj ĉeestis lu vete 
ege interesan prelegon de S-ino K I. S. Dt 
TC >1 :MI:N( . (  '.OKNO i .  C I A  delegitino U I

Djakarto (Indonezio), kiu parolis pri la socia 
pozicio ile la virino en Indonezio: Si spei iulo 
priskribis la geedzan sistemon en In Menatig 
kabaliai bindoj (inalgiuridti (ivito di ia insulo 
Sumatra en Indonezio).

Finfine .aranĝi* nin grupo i  novajn kursojn, 
11 elementan kurson Iau rekto metodo, gralla 
iun de S  ino M. AVIAN, kai 2) perfektigan 
kurson, gvidatan de S  ino f F R N S T  

Proj (rumoj rie lu e» (entaj kulturiloj.
Ciulunde. je 20,30 b. Kjo : Brasserie St 

Abulio. P la ce  iiii Ciran! Sablon, 36. (froti 
/o v e  (plei ri.

Oktobro. —■ La (ian. (iorolato jui nabi; lu 
13011. S  io II Castri ; « Pri falsa mono >;
lo 20.ni, S-ro Van J  c r StOIUpel. perfektiga
kurso: Iri 27.111, S-ro. J. 
antaŭ cent jaroj ».

E-o‘J
 •

o

N om u bro. — I ,a 3nn .parolata jurnalo; lo
loan. S  ino D uchi” i * I zi malhova kai lu
nova I lungontjn »: la i ■ on. S  ro A an dei

Stenipel. pcrlekligu kurso, la 2 (lin. 1 ilin
vespero O rfi Kempeneers prezentos filmojn 
liri esperantistaj kongresoj.

Decembro .— Ka ian. parolata J  urna la: li* 
7an. Sankta Nikolaa festo la Nan. S  ro Ji-
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Zamenhofa Monumento
WORGL SUB LA  S IG N O  D li  LA 

ESPERAN T O S T E  L O
Dimanĉon la 27-an de julio 1952 

okazis en Wbrgl (Aŭstrujo-Tirol) la 
inaŭguro de la Zamenhofa monumen
to. Proksiniume 200 esperantistoj e-i 
ok diversaj landoj partoprenis al tiu 
manifestacio. Sabaton la 26-an de 
julio la muzika societo Kuinti donis 
belan koncerton sur la loka stacidom- 
placo. Abato Hieronymus Triendl cele
bris la pontifikan meson en la urba 
preĝejo. La Schubert-meso estis kan
tata cri esperanto de la urba preĝej- 
lioro kaj de la munkena operkantisto

roli nek : « Pri io ajn la lian . ZaniiriilioJa 
vespero: la 22nr>. Knrslinn kaj kristnaska
festoj: la loan. Milulvesjiero kaj vizito al Ia 
Pulĉinela Kelo rle Tonne.

januaro »053. — Di San. parolata ĵurnalo; 
In rian. S-ino Lefebvre : < Al la landoj de 
meznokta suno koj de In frapoj »: lii I Onii, 
S-ro Von der Stompe!, perfektiga kurso; Ia 
iftan. Ĝenerala Kunsido : raportoj, elektoj.

EL LA ESPERANTISTA FAMILIO 
Nekrologo.

Al S-ro Roue R O S S I ‘J lL .  fidela membro 
de la Bruga Grupo, ni prezentas plej sin 
rarajn kondolencojn, pro la morto de lia kara 
edzino : S-ino Diana D A E N IN C K  ( ĵ  

Gratuloj.
Al S-ro Karlo Poupeve (filo) mernbro de 

la Bruga Grupo. Liu post sukcesa defendo 
de tezo. akiris en la Nacia I n si ii ulo por Radio 
kaj Kinematogrnlin en Bruselo, la diplomon 
kun distingo kiel teĥnikisto pri elektroniko.

Esperantista geedziĝo.
Di 281111 de jylio torii edziĝis, en Nantes, 

kun F-ino Annirk O LI .IV AI T), nia sami
deano Daniel L U E /., profesoro en la liceo 
de Laon: li ĉeestis la belgan kongreson en 
Bruselo ( i03») kaj losis plei bonan memoron 
al la partoprenintoj.

Niajn bondezirojn de plena Icaj longdaŭra 
feliĉo al tiu juna esperanlisto paro.

Holder. Kapelano Tlialmeier el Mun
keno, gvidanto de la germana katolika 
esperantista movado legis la predikon 
en Esperanto kaj poste germanlingve.

Post la religia ceremonio la aŭtori
tatuloj kaj la esperantistoj marŝis, 
akompanataj de la muziko, al la staci- 
domplaco, kie ili haltis antaŭ la ko
vrita monumento. Partoprenis i.a. kor
tega konsilanto Utigo Steiner, honora 
prezidanto de la monumenta komitato, 
S-ro Mayr, anstataŭanto de la landes
tro, D-ro Riccabona, regionestro, ur
bestro S-ro M. Pichler, reprezentantoj 
de la francaj aŭtoritatuloj, kaj multaj 
aliaj eminentuloj el la privata kaj pu
blika medioj. Urbestro S-ro Pichler 
faris la bonvenparoladon, kortega kon
silanto Steiner laŭtlegis parton de la 
telegramoj kaj leteroj cle personoj, kiuj 
ne povis partopreni, i.a. de S-ro D-ro 
Fiigi, kanceliero de Aŭstrujo, de S-ro 
Mildas, ianta prezidanto de Aŭstrujo 
kaj de D-ro Andreas Rohracher, epis
kopo de Salzburg. Ili transdonis siajn 
salutojn kaj bondezirojn.

S-ro Hans Steiner, unua prezidanto 
de la monumenta komitato aludis la 
malfacilaĵojn, kiuj devis esti forigataj. 
S-ro Mayr, anstataŭanto de la land
estro, forprenis la tukon, kiti kovris 
la monumenton, grandan buston de 
D-ro Zamenhof, faritan el blanka mar
moro tle la juna skulptisto Theodor 
Ohnesorge, starantan sur granita so
klo, al kiu kondukas du ŝtupoj. Mar
mortabulo memorigas pri D-ro Za
menhof. La piedo tle la monumento 
estas kovrita per siliciaj ŝtonetoj kaj 
antaŭ la monumento troviĝas espe
ranta stelo el verda musko, ĉirkaŭita 
de betono. S-ro Mayr kaj S-ro Pichler 
subskribis dokumenton, kiu estis enma
sonita en la monumenton. Poste S-ro 
Pichler prenis la monumenton sub la 
protektado de la urbo \V6rgl. Kapela-
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BIBLIOGRAFIO
PF.I'.R GVA' T, tlo lion nii Ibsen. tradukis 

E. A . Haŭgcn. Eldonis « Eldono Rondo », 
Trondheim, Norvegojn. 258 paĝoj 19 x 13. 
Prezo L>tn<I N.Kr. . i3 .oo, tros. 10.50.
< Peer G vii! >, diras In IrndukinU), «stas 

In plej norvega kreaĵo de Ibson. Tini, nii 
volas kredi, ke Ii verkis ĝin en eksterlando, 
nome en Romo. Amo pli profundo klinas nin 
al la jia trujo, kiam ni estas for de ĝi.

Pli ol drama poemo, < Peer C>ynt ‘  estos 
speco de mirrakonto veninta, laŭ rekta linio, 
el norvegaj legendoj. E l ili. Ibson transprenis 
plejparte Ia epizodojn de sia verko, kaj In 
personecon mem de sin heroo.

Tiri ĉi, nutrite jam de la lulilo, kiel mul
taj norvegaj infanoj, per fabeloj en kiuj 
svarmas supernaturaj estaĵo) ; gnomoj, kobol
doj k.s., ne plu sukcesas, nek deziras, liberigi 
sin de sia fabelmondo. En ĝi li sin sentas 
Cezaro, dum surtere, metale antaŭ Ia kruda 
realeco, li refariĝas la hezitema frato de 
Hamlet :
< .Ios, pensi, deziri, eĉ voli, refere, ~
> sed fari ! Ne. lion mi ne kornprenas f *

(Akto lli. - Sceno I.)

Taŭga nek por bono. nek por poko, fuŝinta 
sian destinon, ne kapabligo esti < si metu *  
sur Ia tero, Peer Gynl estus, laŭ decido de lo 
superhomaj instancoj, nepre dediĉota al s re
fando >, se ne malfermiĝus por Ii In brakoj de 
Solvojn' Ia fidela. Ĉar, por ŝi, li estis « si 
mem » « en ŝiaj fido. esjJCto kaj amo. *

S: *  *

T ri ĉefroluloj elstaras en la verko de 
Ibson Peer C noi t : Ase, lia patrino kaj 
Solvcjg.

< Peer Gynt >, malgraŭ konduto verdire ne

no Thalmaicr faris la festparoladon, 
en kiu li ne nur honoris la memoron 
de D-ro Zamenhof, sed ankaŭ akcentis 
la grandan signifon de la helplingvo 
Esperanto.

Tradukita el 
€ Tirolcr Tagezeitunjr » 

de Elfriede ERNSI'

tro kuj ofte eĉ tute ne edifo, restos al ni 
simpatia, pro sia gaja fanfaronemo kaj ver
ŝajne ĉar ni retrovas en li nian propran 
ŝanceliĝemon, niajn proprajn fontojn de 
egoismo, de inemsufiĉeeo kaj de... amemo.

Kortuŝu estas la maljuna Ase. alterne 
plena de kolero kaj de admiro kontraŭ sra 
manta < malbona knabo >. Kiu povus sen 
emocio legi aŭ vidi Ia scenon de la morfo 
de Ase, en iluzikaleŝo kiun Peer kondukas 
al paradizo !

12» mildan Solvejg oni ne midie villas, 
nek aŭdos, Sed ŝi nevideble Ĉeesta* tra la 
tuta dramo kaj personigas la elementon 
idealan, la AM O N  kiu savas In animojn 
enuintajn.

*  *  *

S '  la originala verko estas majstraĵo — 
konata tetere en In tuto mondo, kline kun 
In muziko de Grieg — Ia traduko de ĝiaj 
kvin aktoj en esperantajn versiojn rimajn, 
ritmajn kaj. . kompreneblajn estas inda je 
tiu majstraĵo kaj je nia plej sincera admiru.

Mi aldonu ke Ia komentario kaj notoj de 
la tradukinto, same kiel la tri akompanontaj 
popolfabeloj, mullo helpas al la kompreno de 
por eksterlandanoj enigmaj scenoj kaj aludoj, 
kiuj abundos en In verko de Ibson.

H. C A ST R I .

Kanare sci Universitato ele 380 japano Kon
greso — I-I -f- <0 paĝoj, 18 x 12.5
cm. Eldonis Esperanto-Societo. Prezo Doi,
0.25. Havebla de Belga E spera u t* lnstituto.

Kun ĝojo mi ricevis tiun belan broŝuron, 
kiu enhavas kvar prelegojn de Ia Kotu.-resa 
Universitato. I j i  umia eslas 4 Esperanto kaj 
lu Internaciismo » de S-ro TA K A SU G l-lĉiro, 
kiti estiis profesoro de angia lingvo de Sinioha 
Universitato kaj eslas ankaŭ konata kiel 
verkisto.

I ji dua estas 4 Semo semita » de S-ro 
Ylikita O O T A . profesoro ile plant fiziologio 
de Son ata  Universitato.

I ji  Iria estas < Nova ordo en liom a mon
do » de S  ro . HA SEG A N TA  Riej profesoro 
de juro de Kunnzrnra Universitato. Ei estas 
delonge komila samideano. Eslas notinde ke

-
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RECEPTO DE FELIĈO
Komence vi meli! en hotelegon 4 aŭ 5 funtojn da espero. Aldonu centfunton 

da delikataj prizorgoj kaj da konscienco, mezuron da boneco, kvaroncenton da 
komplezemo, gajecon laŭvole, 4 aŭ 5 potojn da obeemo, 5 aŭ 6 funtojn da 
mildeco. Por eviti la unutonecon, aldonu al la gajhumoro miligramon da mal
saĝeco (petolemo). Metu nur eron da salo, Ĉar, se vi superas la ordonon, vi 
devus meti dek uncojn anstataŭ unu da pacienco !

Lasu kuiri per malgranda fajro, kun daŭra varmo. Amo kaj amikeco nenian 
ĝin perdu el vido !

Tiamaniere vi akiros bone kneditan kukon. Unu buŝpreno tiumatene sufiĉos
por plibeligi Ia vivon.

li I.iliatempe tradukis en Leporan ton japanan 
novan Konsili linion, kiti komplele forĵetis In 
amu .ui por ĉiam. La japanaj esperantistoj kaj 
la plejparto tle la japana popolo pacftmoma 
deziras konservi tiun konstitui ion kontraŭ ĉiuj 
malfacilaĵoj.

La kvara esias < Ĉu ekzistas edukado al 
la leto , * de D-ro Ĥitino VADI. profesoro 
de Aktiŝgihekolngio tle Okoturno Universitato. 
Li ankaŭ estas delonge konata samideano 
kaj oni ne povas eĉ Supervalu» lian klopodon 
por lfi enkonduko J e  I ,speranto en medicina 
tnondo.

Niaj japanaj samideanoj sukcesis publikigi 
(iujn sarkaĵojn; espereble I L A .  baldaŭ 
sukcesos presenti — kaj disvendi — la tre 
interesajn prelegojn de Iti Soliteraj Universita
toj. Tie! estos alportataj novaj ŝtonoj al la 
jam impresiga bibliografio vle sciencoj verkoj 
en Esperanto.

K

‘jpu lnternacia Foiro, 7/ l i  Junio 19r) l  
Endoni (ltalujo). — Trikolora afiŝo 70 x too 
cin kun esjreranlo teksto.

H AM BLI R( t t jerninrnijo - Bele llustrita 
prospekto, i6pnĝn. Havebla de I Inpa g Llo vd 
Reisebŭro Safari, Verkehrspavillon. Jtmgfem- 
sticjĵ. Hainbirrg V», kie deĵoras esperantistoj.

M A L G R A N D A  R E V U O  - N "  a - l o s i 
lon Iaro. Enhavo E. Kuder-Maloffv - 
Esperanto en la ĉiutaga vivo ; Hans Kirin - 
Gajno de kartludo ; AVrtlmnes Papasinn - 

L,i malaperinta 'Justeco ; Klariono Balailon 
kni L. C . Dei) - Poemoj : \Villinm Auld

Trad. S-ino Richard (Bruselo)..

PAGATAJ KONSILOJ
Kuracisto renkontas en cta klubo advokaton 

al kiu li kunikli* siajn malagrablaĵojn :
Cie, kien ini iras. ĉu en societo, ĉu en 

kafejo, ĉie la bornoj demandas al mi kuracis
tajn konsilojn. L asfo je , ini eslis ĉe amiko, 
unti el la gusioj priskribis tii nu ĉiujn stajo 
dolorojn kaj devigis utili tiel fari kompletan 
diagnozon kaj konsili kuracadon

lai venontan lagon mi senilis al Ii mian 
honorarian noton.

Kion vi pensas pri tio, S-ro advokato ? 
Jure, ĉu mi pravas ?

Senci ui ie respondis la advokate, kaj la 
venontan tagon Ii -endis al la kumi islo sian 
honorarian noton por juta konsilo.

ORDONRAJTO.
(j vdcu n o kaj lia edzino kunvivas en 

pmo (re relativa. Iun tagon tiu ci 
postkuras lin kun balailo eri la mano. 
Senesperigite kaj tremante, la kompa
tinda edzo ŝovas siri sub la liton

Eliru de tie, sentaŭgulo, kriegas 
la edzino.

— Ne. milfoje ne ! respondas Ge- 
deono energie. Tiel \i komprenos, ke 
tiu kiu ordonas hejme, estas mi.

Pri la .irii» parodiu ; Debato . Literaturo 
(Recenzo j b

Jarabono I r. OO.— ; Aparta numero : 
Fr. 15.— ; Sprimeno : Fr 5.—. Belga Es- 
peranto-lnstituto K.S.. Oostonstr. 1 6 , Ani 
\verpon. Pĉk i OSO 5 A Malnovaj jarkolektoj 
mendeblaj.
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Belga Esperanto
226, Rogierstrato, BRUSELO 26, Oostenstraat, 26

Tel. : 15.19.92 A N T V E R P E N O
Entrepreno de kiu an^aŭ havigos al vi nacilingvajn librojn.

K O N S T R U A Ĵ O J revuojn koj gazetojn, kai ĉiaspecan 
skribniaterialon.

BRUGGE BRUGES
'

Hotel du Cornel d'0r G. FAES
2, Simon Stevinplaats, 2 16, Schoenmarkt, 16

Centra situo - Moderaj prezoj A N T V E R P E N O
----- Moderna komforto -----

Por via MUZIKO,
Skiito de < Bruga Grupo Esperantida >

Tel. 314.59 RADIO kaj GRAMOFONO

BELGA ESPERANTO-INSTITUTO, koopera societo.
16, ( )ostenstraat. Antverpeno.

jus aperis :
U ro IVO LAPhNNA :

Aktualaj problemoj de la nuntempa internacia vivo :
Fundamentaj nocioj; lukto por la paco per juraj rimedoj; internaciaj organ

izaĵoj. — Prezo : 70 fr.
Ankaŭ, ĉiujn aliajn Esperanto-eldonaĵojn oni povas mendi ĉe Belga Esperanto- 

Instituto, 26, Oostenstraat, Antverpeno.
Belga Esperanto-lnstituto akceptas abonojn al eksterlandaj Esperanto-gazetoj.

Verreries et Miroiterie DESMECHT & C°
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LA L O U V I E R E S.P.R.L. Tel. n-roj 223.01 - 225.37

D u esperantaj markoj :

TABULO, por lernejtabnloj; KATOKULO, por signalvitroj.

V O J A O  a g e n t e j o  ULTRA MONTES
14, De Keyserlei, Antverpeno. — Tel. 32.76.15 
17, rue d’Arenberg, Bruselo. — Tel. 12.55.02

CIUSPECA J VOJAGOJ AL CIUJ LOKOJ 
— Vojaĝkartoj kaj rezervoj por Fervojoj, Aviadiloj kaj Ŝipoj.
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I  REĜA BELGA L I G O  ESPERANTISTA j
|  A S O C IO  S E N  P R O F I T A  C E L O

EE /'rezidenta D ro  F’ KLM PFM EER S. <Of>. nuo Gciioral Eotz. l.Icclc-Bnisrlo.
=  Vic Prezidanto : S-ro M. JA E  M O T TE, 44. avenuo De Bremi, VVilrijk-An»verpena. E
=  Ĝenerala Sekretario : S-ro I I. SIK EEN S, I louvvcrstrnat, ia , Antverpeno. r
EE Sekretario : S-ro Joseph SOVI I  IE q i . rue du d ie n e . Seraing. =
E  Kasistino ; S  ino ,1. EI T S O N , 185, rue Jourdan. Saint-Gilfes-Bnisclo.

|  KOMBINATAJ KOTIZOJ |

J Reĝa Belga Ligo Esperantista kaj Universala Esperanto-Asocio |
p  I. Simpla membreco (enhavas membrecon al Ia loko Grupo #— 
E  se ekzistas — al la Ligo kaj ol Ia intemacia organizaĵo; 
=  rajligas ricevi la nacian gazetoo < Belga Esperantisto »

A. B. C

kaj Ia internacian kuponajn  por se rvo j)............................

EE I'omilia memhro (same, escepte la gazeton )............................

p  II Membreco kuri indici Ju a  aliĝo al Ia internacia organizaĵo - 

EE a) Memhro kun Jarlibro . kiel simpla membro; ricevos krome

25,— 50,— 100,—

50,—

EE lo Jarlibron koj ĝian a ld o n o n ..................  .....................

E: b) Membro Abonanto : kiel membro kun Jarlibro; ricevas

75, - lo o ,— 150,—

=  krome la monatan internacian gazeton « Esperanto > ... 

E  c) Memhro Subtenanto ■ kiel membro abonanto; pagas pli

165,— 190,— 240,—

altan kotizon por helpi Ia m ovadon'..................  ............ 250,— 275,- 350 ,—

EE III. Bonfaronta M e m b ro  memvole a ld on o s  a lm ena ŭ  35 fr. al sia kotizo, speciale por helpi ai =
|  R. B. E E. |

E  Pagu al via loka grupo; se ne ekzistas, al poŝtĉekkonto 1337.67 de Reĝa Belga Eigo =  
E  Esperanti*!». =

E  A  Kadetoj (ĝis j 8 j.); B. Junuloj (ĝis a i j.); C  (21 j. kaj pli). E

|  BELGA ESPERANTO - INSTITUTO E
=  D r o , ! . ,  f .  Zamenho/, 1659-19 r r. Aŭtoro

E  de Esperanto. —- Reproduktaĵo sui poŝtkarto, 

=  de Ia bildo de nia Majstro pentrita kaj dona 

EE rita ui Internacia Espe ran to-Muzeo, \Vien, de 

E  artpentristo Arli Bento*. Eldono * Espe

ranto >. Oostenstr. a (j, Antvverpen. Prezo EE 

Fr. a ,—. I j i  Kama bildo estas haveblo kiel =  

vera fotografaĵo. Prezo : post konformata : Fr E  

IO,— : 34 x 50 cm., Fr. 63.— ; 30 x  40 an . =

Fr. rno. E=
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